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মমবয়্বদর ম ালাবমলা অশ্লীল ম াশাক লেলি করার 
হুকমু কী? 

প্রশ্নঃ 
আমার এক আত্মীয়্ অনলাইবন কা ড় লেলি কবরন। লতলন মমবয়্বদর 
ম াশাকও লেলি কবরন। মেবলবদর ম াশাবকর মেবয়্ মমবয়্বদর ম াশাকই 
তার মেলশ লেলি করবত হয়্। তবে মমবয়্বদর ওই ম াশাকগুবলার মেলশর 
ভাগই হয়্ ম ালাবমলা ও অশ্লীল। এসে ম াশাক লেলি করা লক তার 
জনয জাবয়্য হবে?  

প্রশ্নকারী- আেু জালমল 
উত্তরঃ 
 মমবয়্বদর জনয ময সকল ম াশাক  লরধান করা জাবয়্য মনই, তা লেলি 
করাও জাবয়্য মনই। মকননা এ ধরবনর ম াশাক লেলি অনযায়্ কাবজ 
সহায়্তার শালমল। আল্লাহ তায়্ালা েবলনঃ 

ترَُقوا  ْثِم َوالُْعْدَواِن َوا ِ َوالترَْقَوى َوََل تََعاَوُنوا عَََل اْْلِ َوَتَعاَوُنوا عَََل الِْبر
َ َشِديُد الِْعَقاِب  َ إِنرَ اّللرَ  (. المائدة2)اّللرَ

“মতামরা সৎকমম ও তাক্বওয়্ায়্  রস্পবরর সহবযালগতা কর। মন্দ কমম 
ও সীমালঙ্ঘবন  রস্পবরর সহবযালগতা কবরা না। আর আল্লাহবক ভয়্ 

কর। লনশ্চয়্ আল্লাহ আযাে প্রদাবন কব ার।” (সূরা মাবয়্দা ০৫ : 
০২) 
শাই ুল ইসলাম ইেন তাইলময়্া (রহ) েবলনঃ  

بلبسه على معصية فال جيوز بيعه و كل لباس يغلب على الظن ان يستعان 
شرح العمدة يف الفقه لشيخ –خياطته ملن يستعني به على املعصية و الظلم. 

 (318/ 3اإلسالم ابن تيمية )

ফাতওয়্া নাম্বার:2৫7                        প্রকাশকালঃ06-06-২০২2 ইং 
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“প্রবতযক এমন ম াশাক, যার েযা াবর প্রেল ধারণা হয়্ ময, এলি 
 লরধান কবর গুনাবহর কাবজ সহবযালগতা মনয়্া হবে, তাহবল এমন 
েযলির কাবে তা লেলি করা এেং এমন েযলিবক তা মসলাই কবর মদয়্া 
জাবয়্য নয়্, ময এলির মাধযবম গুনাহ ও জুলুবমর কাবজ সহবযালগতা 

মনবে।” (শারহুল উমদা ৩/৩১৮)  
মলাহা, তামা ইতযালদর মবতা মযসে ধাতুর আংলি  রা নাজাবয়্য, এসবের 
েযা াবর আবলােনা করবত লগবয়্ হাসকালফ (রহ)(১০৮৮ লহ.) েবলনঃ  

كراهة لبسها للتختم ثبت كراهة بيعها وصيغها ملا فيه من االعانة فإذا ثبت  
الدر املختار شرح -على ما ال جيوز، وكل ما أدى إىل ما ال جيوز ال جيوز. 

 (654تنوير األبصار وجامع البحار )ص: 
“য ন সােযস্ত হবলা আংলিরূব  এগুবলা  রা নাজাবয়্য, ত ন 
এগুবলা লেলি করা এেং োনাবনাও নাজাবয়্য। মকননা, এবত নাজাবয়্য 
কাবজ সহবযালগতা হয়্। আর নাজাবয়্য  যমন্ত লনবয়্ যায়্, এমন সে লকেুই 

নাজাবয়্য।” (আদদুররুল মু তার ৬৫৪) 
অেশয কাবরা েযা াবর যলদ প্রেল ধারণা হয়্, লতলন উি ম াশাবকর 
নাজাবয়্য েযেহার করবেন না, মযমন মকউ  ূণম শরঈ  দমা  ালন কবরন, 
শুধু স্বামীর সামবন ম ালাবমলা ম াশাক  বরন, তাহবল তার কাবে 
এধরবনর ম াশাক লেলি করবত অসুলেধা মনই। তবে তা অেশযই 
লেজালতবদর লশয়্ার ো  ুরুবষর সদশৃ হবত  ারবে না। 

 فقط، وهللا تعاىل أعلم ابلصواب
আেু মুহাম্মাদ আব্দলু্লাহ আলমাহলদ (উলফয়্া আনহু) 

০৫-১০-১৪৪৩ লহ. 
০৭-০৫-২০২২ ঈ. 


